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APP disponibiliza as urnas dia 31 de maio. A eleição é para
diretoria executiva, conselho fiscal e um terço do conselho
deliberativo. Eleitores e candidatos devem ficar atentos ao

regulamento que vai ser distribuído em cartas. PAG 3

Eleições à vista

 Calendário de
eventos é

divulgado.
Tem um a cada

mês. PAG 8

 Diretoria estreita relações
com a interventora do

Portus. PAG 5

Viagem à Brasília tem
garantia de empenho do

governo. PAG 5

Secretário de Assuntos
Portuários e Maritimos de Santos
conhece APP e fala sobre as
questões atuais. PAG 4

17 associados já receberam a
regularização das aposentadorias de
42 para 46. PAG 6
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EDITORIAL

ESPERANÇA

Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 365 - Macuco - Santos/SP
Telefones: 3234-1788/3234-1387

www.apportus.com.br / secretaria@apportus.com.br

APP News é uma publicação da
Associação de Participantes do Portus - Santos

Diretoria Executiva: Presidente Odair Augusto de Oliveira; Vice-
Presidente Manoel Motta; Diretor Financeiro e de Patrimônio
Thereza de Souza Santos; Diretor Secretário José Gonçalves; Diretor
Social Antonio de Oliveira; Diretor de Assuntos Jurídicos Orlando
Nelson Coelho; Diretor de Benefícios Moacir Santos.

Jornalista Responsável:  Cristiane Amaral  - Mtb. 52.220

CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DE

BENEFÍCIOS DO PORTUS

Fonte: Portus
www.portusinstituto.com.br

Fonte: Previdência Social
www.previdencia.gov.br

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS DO INSS
FINAL

1 e 6

2 e 7

3 e 8

4 e 9

5 e 0

Março 27
Abril 29
Maio 29
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Você associado não pre-
cisa dar voltas na quadra
procurando uma vaga
para estacionar o carro
quando foi à APP.

No piso subterrâneo
tem uma garagem à dis-
posição para visitas
breves.  Basta se identifi-
car na portaria ao chegar.

É permitido
estacionar...

...na APP

APÓS MUITAS RE-
UNIÕES COM MEMBROS
DO GOVERNO, MUITAS
REUNIÕES NA FEDE-
RAÇÃO NACIONAL DOS
PORTUÁRIOS CONJUN-
TAMENTE COM POR-
TUÁRIOS DE TODO O
BRASIL, CULMINANDO
COM A CARAVANA A
BRASÍLIA, FINALMENTE
O GOVERNO COMEÇOU
A PAGAR OS R$ 150 MI-
LHÕES RESTANTES DA
PROMESSA DO PRESI-
DENTE LULA FEITA JÁ
AO FINAL DE SUA
GESTÃO.

EM DEZEMBRO FOI
FEITO UM PAGAMENTO
DE R$ 20 MILHÕES, COM
A PROMESSA DOS RES-
TANTES R$ 130 MILHÕES
SEREM PAGOS EM 13
MESES, PORTANTO R$ 10
MILHÕES POR MÊS, O
QUE NOS GARANTE, NO
MÍNIMO, MAIS 1 ANO DE
PAGAMENTO DOS NOS-
SOS BENEFÍCIOS.

SE POR UM LADO TE-

MOS MOTIVOS PARA ALE-
GRIA, NÃO DEVEMOS FI-
CAR DESPREOCUPADOS,
POIS COMO É DO CO-
NHECIMENTO DE TODOS,
SE O GOVERNO DEIXAR
DE FAZER UM REPASSE
MENSAL, COM CERTEZA
NAQUELE MÊS NÃO RECE-
BEREMOS BENEFÍCIOS,
POIS NÃO DISPOMOS DE
CAIXA PARA TAL.

RESTA-NOS A ESPE-
RANÇA DE QUE APÓS TAN-
TAS PROMESSAS FEITAS
OS NOSSOS DIRIGENTES
NÃO DEIXEM QUE TAL
MALDADE POSSA MESMO
ACONTECER.

CONTUDO, ESTAMOS
ATENTOS; SE NECES-
SÁRIO, VOLTAREMOS À
LUTA, E DESTA VEZ COM
MAIS GARRA EM DEFESA
DO SONHO QUE COMPRA-
MOS HÁ MUITOS ANOS.
MEDO NOS AFASTA DAS
DERROTAS, MAS DAS
VITÓRIAS TAMBÉM.

  A DIRETORIA

JUN

1

2

3

4

5

edição 35.pmd 25/03/2013, 11:472



APP
NEWS

APP
NEWS

D
E
S
T

D
E
S
T

D
E
S
T

D
E
S
T

D
E
S
T
AAAA A
QQQQ Q

U
E

U
E

U
E

U
E

U
E

3

APP

As eleições da APP
estão chegando

O processo eleitoral para
diretoria executiva, conselho
fiscal e um terço do conselho
deliberativo começa dia 20 de
abril.

O período de inscrição vai
ser aberto em maio e vai ser di-
vulgado em breve por meio de
carta endereçada a cada um dos
associados.

Já a data em que os eleitores
vão poder ir às urnas já está
definida, anote aí: 31 de maio,

As urnas vão estar na sede da associação à disposição dos eleitores
dia  31 de maio, das 9 às 17 horas

As eleições da APP
estão chegando

uma sexta-feira, das 9 às 17 h.
Mas atenção às regras, só

pode votar quem é associado da
APP há mais de seis meses. E

quem está pensando em se can-
didatar precisa ter mais de um
ano de casa. Para ambos os ca-
sos, ainda é preciso ter 5 anos de
inscrição no Instituto Portus.

O regulamento completo
das eleições vai ser enviado
para a casa dos associados.
Nele, estão todas as datas e to-
das as informações necessárias
para que a eleição ocorra  como
deve ser, com transparência e
tranqüilidade.

SÓ PODE VOTAR

QUEM É ASSOCIADO

DA APP HÁ MAIS

DE SEIS MESES

CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Clínica Geral - Adultos - Crianças

Drª. MILENE RIBEIRO ANDRADE SILVA - CRO 71.644
Extrações - Restaurações - Tratamentos de Canal - Prótese Dentária
 - Clareamento Dental - Implantes - Aparelhos Ortodônticos - Raio X  

Convênios: Uniodonto (Unimed)  e APP
ATENDIMENTO: 2ª À 6ª das 9:00hs às 19:00hs - 

Sábados das 8:00hs às 12:00hs
R.Ver. Álvaro Guimarães, 219 - Jd. Rádio Clube - Santos - 

Telefone: 3203-4469

Parceria para
viagens continua

 Os associados que estão
pensando em espairecer,
conhecer novos lugares e se
divertir tem uma vantagem:
o convênio que a APP man-
têm a muitos anos com a Yel-
low Tour. A lista de ex-
cursões ficam à disposição
na secretaria da APP.
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No último dia 15 de março,
a APP recebeu a visita do
Secretário de Assuntos Por-
tuários e Marítimos de Santos,
Eduardo Lopes.

Ele veio conhecer a diretoria
da associação junto com o Co-
ordenador de Desenvolvimen-
to Portuário e Retroportuário,
Antonio de Freitas Ferreira e do
Coordenador de Relações Por-
tuárias e retroportuárias,
Valter Leite Santana.

Na ocasião, o secretário fa-
lou com os membros da direto-
ria e presidente Odair Augusto
de Oliveira sobre as respons-
abilidades assumidas por ele no
início deste ano e sobre a

Desde março, os associados
tem à disposição novos planos
de saúde da Santa Casa de San-
tos. Eles estão divididos em três
categorias: Standart, Preferen-
cial e Executivo.

A parceria da APP com a em-

Novos planos são lançados
presa visa garantir aos associa-
dos preços atraentes, mesmo
nas novidades. O associado que
estiver interessado em conhe-
cer detalhes e valores de cada
um dos três tipos de plano pode
entrar em contato com a APP.

abrangência da secretaria que
dirige no município.

Um assunto que preocupa
muito a secretaria e todos os
portuários também foi citado:
os possíveis efeitos que a Medi-
da Provisória 595 poderá

produzir nos portos brasileiros
e, consequentemente, no maior
deles, o de Santos.

Cordialmente, após uma hora
de conversa, se despediu colo-
cando as áreas de atuação de sua
pasta à disposição da APP.

Eduardo Lopes conversou por uma hora com a diretoria da APP

Secretário de Assuntos Portuários visita APP

Notou alguma diferença no
valor do benefício? Pegue a cal-
culadora e tire a prova. Desde
janeiro, estão caindo 5,96% a
mais na conta dos assistidos
pelo Portus. Esse foi o índice do
reajuste de 2013.

Benefício é
reajustado

Condel aprova
balanço anual

No dia 4 de março, o Conse-
lho Deliberativo se reuniu e
aprovou por unanimidade o
balanço anual de 2012 e deu
parecer positivo para a previsão
orçamentária de 12 de junho de
2013 a 11 de junho de 2o14.

RESUMO DE NOTÍCIAS

Não há quem não goste de
danças... há quem não se sinta
bem por achar que não sabe!!
Um problema simples de se re-
solver. Pelo menos para os as-
sociados e amigos da APP.

Há mais de um ano, um gru-
po se reúne semanalmente no
salão social da APP para
dançar. Sob a coordenação da
Profª Paula Camargo, diversos
professores dão aulas  sempre às
terças-feiras, das 20 às 22 horas.
As bebidas são cobradas à parte.
Chame os amigos e seja o mais
novo ‘pé de valsa’ da região.

Aulas de dança
continuam...

Arquivo
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Em reunião da Comissão
de Acompanhamento do Pro-
cesso de Intervenção do Por-
tus, no dia 19 de dezembro
em Brasília na Secretaria de
Portos(SEP), Maria Batista
da Silva, a nova interventora
do Portus.

O encontro entre o presi-
dente da APP e a intervento-
ra foi positivo. A Dra. Maria
Batista garantiu que o gover-
no federal está empenhado

 DA APP E DO PORTUS
Em Brasília, diretoria conhece interventora...

...e algumas semanas depois a recebe na APP

na recuperação do Portus e
que não há orientação para
liquidá-lo e  assumiu o com-
promisso de manter o diál-
ogo com os participantes e
assistidos do Portus.

Na mesma ocasião, Mário
Lima, secretário executivo
da SEP e coordenador da
Comissão, se comprometeu
a informar em breve os resulta-
dos da auditoria e do plano de
recuperação do Portus.

A plateia foi composta pe-
los mesmos conselheiros e
convidados que partici-
param da visita do anterior
interventor à APP, Dr. Cres-
po,  mas desta vez a persona-
gem principal é uma mulher:
a Dra. Maria Batista da Sil-
va, nova interventora.

Muito simpática e atenci-
osa, expôs dados da atual
situação do nosso Fundo de
Pensão, sempre enfatizando
uma informação importante:

a de que não recebeu do gover-
no determinação para liquidar
o Portus. “Ao contrário, acredi-

to na recuperação financeira do
Fundo, tendo em vista a boa
vontade que tem sido demons-
trada por autoridades federais
envolvidas no caso, que enten-
dem ser possível liberar verbas
mensais para fazer frente aos
pagamentos dos benefícios a
que têm direito os assistidos e
pensionistas do PORTUS”.

Antes de se despedir, atendeu
a todos que formularam
perguntas,colocando-se  à dis-
posição da APP.

Sob intervenção desde ag-
osto de 2011, o Portus teve
prorrogada a medida restriti-
va, agora até 30 de abril. Des-
de novembro de 2012, a inter-
ventoria no Instittuto está sob
a tutela da Dra. Maria Batis-

Intervenção e Comissão estão prorrogadas
ta da Silva, auditora da Receita
Federal.

Além disso, segundo infor-
mação da Federação Nacional
dos Portuários, a Comissão de
Inquérito instituída em janeiro
de 2012 para apurar possíveis

irregularidades administrativas
cometidas pelos ex-dirigentes
do PORTUS dispõe de mais 90
dias para continuar o seu traba-
lho de apuração.  A prorrogação
consta de Portaria publicada dia
11 de janeiro no DOU.

 DA APP E DO PORTUS

Dra. Maria Batista expôs dados
da atual situação do Portus

Arquivo

O encontro foi positivo e teve a
garantia do empenho para

recuperação do Portus
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Av. Dr Pedro Lessa, 1293 - Ponta
da Praia-Santos SP

(013) 3345-4518 / 3345-4519

LIGUE AGORA E SE INFORME SOBRE SEUS DIREITOS

Adaptações Automotivas

Veja algumas doenças
que poderão se

enquadrar neste
benefícios:

 tendinite, câncer de mama,
próteses, problema de coluna,

amputações, esclerose
múltipla, artrite, artrose renal
crônica, parkinson, doenças
neurológicas, avc (derrame).

Fique isento do IPI,
ICMS, Rodízio e IPVA

AUTO ESCOLA JAVAROTTI

Temos treinamentos para habilitados: pessoas que possuem
trauma, medo ou insegurança. E também ônibus adaptado

para pessoas com deficiência na categoria D

APP

NÃO SE ESQUEÇA...

FALECIMENTOS

Solicitamos às viúvas
que entrem em contato
com nossa Associação
para orientação sobre

pensão e o Portus

- José Rosa dos Santos
- Ciro Lafemina Neto
- Antonio de Borja
- Hudson de Carvalho
- Mitugue Koike
- José Manoel da Silva
- Jairo Domingues de Moraes
- Irio Barbosa
- Julio Fernandes
- Pedro Raimundo de Souza
- Francisco Sperandeli
- Nilson Marques
- Salvador Otero da Silva

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

Associação apóia
chapa 1 do Sindaport

Em visita ao Sindaport, o presidente
da APP vestiu a camisa da Chapa 1,

do companheiro Everandy Cirino

O Sindicato da Ad-
ministração Portuária,
Sindaport, passa por
período eleitoral. O pre-
sidente da APP, Odair
Augsuto de Oliveira, e
todo diretoria executiva
manifestaram apoio a
essa diretoria do sindica-
to mais uma vez eleita,
com os votos de sucesso
no trabalho e desejo de
manter nossa unidade
em prol da categoria.

O Sindaport e a APP
sempre estão juntos em

defesa do nosso fundo de pensão, o
Portus. Parabéns a todos por mais
essa vitória.

Gisele de Oliveira
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Sua doação
ajuda muito!!

 O movimento que incentiva
a doação de remédios é sucesso
desde os primeiros meses. Em
mais de um ano, muitos asso-
ciados e familiares foram
ajudados com medicamentos
doados pelos amigos da APP.

Segundo o presidente da
APP, Odair Augusto de Olivei-
ra, o objetivo é ajudar os mem-
bros da associação que, muitas
vezes, passam por situações
complicadas e qualquer ajuda
é bem vinda. “Sabemos que os
remédios tem prazo de validade
e não podem ficar guardados
por muito tempo. Como muitos
medicamentos são específicos
para alguma patologia, podem
ajudar quem está precisando,
mas com dificuldade para com-
prá-los”, explica.

A APP também repassa equi-
pamentos como cadeira de ro-
das, muletas e andadores. Es-
ses, assim que doados, passam
a ser de posse da associação e
são emprestados para que se-
jam usados pelos associados no
período da necessidade.

APP
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Rua Itororó, 132 - Centro - Santos/SP
tels: 13 3219-3709 / 7808-6869 / id: 85*5926

7819-5761 / id: 125*27764
email: opticaaespecialista@ig.com.br

APP segue
com a campanha

Em janeiro, 17 associados re-
ceberam os novos valores de
seus benefícios. Os próximos
serão os outros 72 que também
tiveram sinal positivo quanto a
regularização.

Foram seis anos de luta. Dos
504 casos com divergência de
aposentadorias de 42 para 46
questionados pela APP junto ao
Inss para regularização, 89 re-
ceberam resposta positiva.

O sistema de informação do
Inss já está adequado à nova re-
alidade.  Os que ainda não re-
ceberam, em breve, vão ter em

Associados já recebem
as aposentadorias

regularizadas

mãos as novas cartas de con-
cessão para a regularização das
aposentadorias que se encontra-
vam em desacordo com os con-
troles do PORTUS.

Assim que receberem a Car-
ta do Inss, é importante com-
parecer à sede da APP para que
sejam encaminhadas ao Portus.
Só assim será restabelecido o
pagamento do benefício.

Vale ressaltar a conquista dos
89 aposentados teve a ajuda do
departamento jurídico da APP
durante todo o processo e sem
custos para nenhum deles.

Dos 504 casos com divergência de aposentadorias
de 42 para 46, 89 receberam resposta positiva
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 7/12
sábado

Café Amigo

23/11
sábado

Baile de

Encerramento

Banda Imagem

5/10sábadoEvento Infantil

28/9
sábado

 Baile da
Primavera

Conjunto Zago

27/7

sábado

Queijos

 e Vinhos

          Banda Auê

25/5
sábado

Baile de
Aniversário
Banda Luzes de

São Paulo

30/3
sábado

Baile de
Páscoa

Orquestra
do Guzela

Calendário de
eventos é divulgado

Calendário de
eventos é divulgado

Em 2012, foram vários os momentos de confraternização e ale-
gria entre os amigos. Os eventos da APP, geralmente mensais, tem
como objetivo valorizar a amizade, sempre com música, boa bebi-
da, pratos e petiscos deliciosos. A programação do ano passado foi
um sucesso.

Portanto, criar o calendário para 2013 foi um desafio. Deixar, no
mínimo, tão bom quanto foram os últimos. Alguns grupos e bandas
fazem tanto sucesso quando se apresentam na APP que passaram a
ter presença obrigatória, assim como os tradicionais Queijos e Vi-
nhos e Café Amigo.

O Baile de Páscoa com a Orquetra do Guzela e o Baile de
Aniversário com a Banda Luzes de São Paulo, com direito à parabéns
e bolo, são os próximos.

Os convites são vendidos antecipadamente na APP e são limita-
dos, devido ao espaço. Então, faça como o APPNEWS, anote as da-
tas em local visível pra não esquecer!!

7804-16447804-16447804-16447804-16447804-1644

Imprevistos
em casa?

Ligue
7804-16447804-16447804-16447804-16447804-1644

Reparos hidráulicos, elétricos,
pinturas, pisos e ar condicionado

edição 35.pmd 25/03/2013, 11:478


